
Campingtur
til Thy
Mit navn er Jørgen og 
jeg  vil fortælle lidt om min 
campingtur til Thy i maj 
2016, som var den første 
efter at jeg blev alene. Det 
blev en god tur for mig og 
jeg har derfor været afsted 
flere gange siden. Men det 
er ikke mig det skal handle 
om, men derimod lidt om 
den tur jeg var på, som 
måske kan være til inspi-
ration for andre - både de, 
der er alene og for flere.
Jeg har lavet min beskri-
velse ud fra, at jeg kan lide 
at køre rundt ude i naturen 
og se på den.
Jeg planlægger min tur da-
gen i forvejen ud fra nogle 
ting, jeg finder interessante 
og så kører jeg hovedsa-
geligt på små veje - også 
på hullede grusveje - og 
jeg kører med både kort og 
GPS som hjælp. 
Jeg valgte Thy som mål for 
min campingtur og boo-
kede mig ind hos:
Krohavens Familiecam-
ping,
Stenbjerg Kirkevej 21, 
Stenbjerg, 7752 Snedsted       

Tlf.: 97 93 88 99 - E-mail: 
stenbjerg@kh-camp.dk - 
www.kh-camp.dk
På Krohavens Familiecam-
ping
Fotoet herunder er fra 
min standplads set over 
mod campingpladsens 
udlejningshytter og med 
Stenbjerg Kro’s bygninger 
i baggrunden. Pladsen er 
2-stjernet og det er fint 
til mine behov. Jeg skal 
bare have mulighed for at 
få strøm, komme i bad og 
på toilet, så klarer jeg mig. 
Pladsens faciliteter er helt 
ok.

Søndag 8. maj over mid-
dag kørte jeg hjemmefra. 
Ialt 122,6 km. Jeg stillede 
vognen op og indrettede 
mig til at bo her i nogle 
dage. Strøm og vand var 
lige ved siden af enheds-
pladsen, så der var ikke 
noget, jeg skulle gå langt 
efter. Bad og toilet var hel-
ler ikke mere end ca. 75 m 
væk.
Jeg kører uden telt, så jeg 
har bare et lille bord og en 
stol med, så jeg kan sidde 
udenfor når vejret indbyder 
til det og ellers har jeg god 
plads inde i vognen. Og så 

har jeg også et tørrestativ, 
så jeg kan få tørret mine 
håndklæder mv.
Det er derfor ikke ret meget 
tid, jeg skal bruge på at 
blive klar når jeg ankom-
mer til en campingplads 
eller når jeg skal hjemad 
igen.

Stenbjerg Strand /  

Stenbjerg Landingsplads

9. maj startede jeg med 
at køre ad Stenbjergvej 
og se på stranden og det 
lille redningsmuseum på 
stedet.

På fotoet herover ses nogle 
af de fiskerbåde, som her 
på stedet er trukket op på 
stranden. Der er et hyg-
geligt miljø omkring den 
gamle landingsplads her 
ved Stenbjerg Strand.
Beskrivelse fra National 
Park Thy af stedet:
Ved Stenbjerg Landings-
plads ligger en samling af 
de karakteristiske, hvide 
redskabshuse fra den 
tid, hvor der blev drevet 
kystfiskeri fra stranden. 
Her hev fiskerne bådene i 
land ved hjælp af et spil, 
og fangsten blev håndteret 
i husene, inden den blev 

Foto fra Bulbjerg  

ned over det der engang 

var Skarreklit


